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EDITAL PROPES N" 11/2016

Dispõe sobre o Processo Seletivo do

Curso de Pós-Gladuação lalo sen,su em
Educação Matemática a ser ofertado pelo
Campus Born Jesus da Lapa.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

BAIANO, no uso de suas atribuições legais, tonia públicas as uonnas que regem o Processo

Seletivo Discente para ingresso no Curso de Pós-Graduação lalr¡ sensu ern Educação Maternática a

ser ofertado pelo Cantp¿¿s Bom Jesus da Lapa.

1. DO CURSO E PUBLICO ALVO

1.1 O Curso destina-se prioritariarnente a professoles, profissionais e graduados em Matemática

Pedagogia, Infonnática, Física, Estatística, Quírnica, Engenharias, Econotnia, Adrninistração,

Ciências Contábeis e licenciados elrr geral, que atuam em espaços fonnais e/ou não-fonnais de

educação.

1.2 O Curso tem corno objetivo geral proporcionar a forrnação continuada e interdisciplinal de

professores que atuam coüt a Maternática ou áreas aftns, contribuindo para a ofefia de uma

educação pautada no planejamento, irnplementação e avaliação de práticas de ensino e

aprendizagern matemática, relacionadas aos rnúltiplos contextos, nír,eis e modalidades da Educação

Básica.

2.DO NUN{ERO DE VAGAS

2.1 Serão ofertadas 30 (tririta) vagas

3. DAS INSCRICOES

3.1 As inscrições deverão ser feitas através de link disponível no site:

u,wrv. ifbai ano. edu.br'/unidad es/l apa.
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3.2 As insclições sel'ão gratuitas e o candidato pleencherá o fonnulário de inscrição,

exclusivamente, via intemet.

3.3 Depois de enviada a inscrição, o candidato deverá anexar e enviar para o e-mail:

slnaterna ifbaiano.edu.br , em alquivo único, em PDF, os seguintes docutnentos:

. Pré-projeto de Pesquisa (Anexo I);

. Curriculunt Lattes (exportado exclusivamente da plataforma Car'los Chagas); e

o Cópia do Diploma de Graduação ou, em caráter provisório, a declaração de conclusão do

curso, se o diplorna ainda estiver eln processo de expedição;

3.4 O preenchimento do Fonnulário de Inscrição será de inteira responsabilidade do candidato.

Todos os campos do Fonnulário são de preenchirnento obrigatório.

3.5 Os documentos originais e/ou comprobatórios do Cuticulum Lattes deverão ser apresentados

na etapa da entrevista, caso o candidato seja aprovado para esta etapa.

3.6 Serão hornologadas apenas as inscrições que atenderem ao disposto nos itens 3.2,3.3 e3.4. A

lista dos candidatos coln inscrições deferidas será publicada no site:

www.ifbaiario.edu.br/unidades/lapa, conforme calendário do processo seletivo (Anexo V).

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDTDATOS

4.1 A seleção dos candidatos às vagas no Curso de Especializaçáo ern Educação Maternática

obedecerá as seguintes etapas e critérios:

o I Etapa: Análise do Anteprojeto de Pesquisa (40 pontos);

o II Etapa: Análise do Curriculunt Laltes (30 poutos);

. III Etapa: Entrevista (30 pontos).

4.2 As três etapas totahzatn 100 pontos;

4.3 A seleção considerará os baremas constantes nos anexos II, III e IV.

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

5.1 Os candidatos serão classificados, porordem decrescente, de acordo corn aNotaFinal (NF)

resultante do sornatório das notas obtidas nas etapas.
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5.2F;n caso de ernpate serão aplicados os seguintes critérios, na ordetn descrita:

a) rnaior idade entle os candidatos (rnaiores de 60 anos), coufonne plevisto no Aft.27,

parágrafo único, da Lei N' 10.74112003;

b) rnaior nota no anteprojeto de Pesquisa;

c) rnaior nota na entrevista; e

d) rnaior tempo de atividade docente na ârea de Maternática.

5.3 O Resultado do Processo Seletivo será divulgado no site www.ifbaiano.edu.brlunidades/lapa.

5.4 A data de diwlgação do Resultado será a indicada no Anexo V.

6. DA MATRICULA

ó.1 Para efetuar amatrícula, o candidato deverá entregar a seguinte documentação,na Secretaria de

Registros Acadêmicos:

o Urna foto 3x4 recente;

o Fotocópia da Cédula de Identidade;

o Fotocópia do CPF;

o Fotocópia do Diplotna ou, em caráter provisório, a declaração de conclusão do curso, se o

diploma ainda estiver em processo de expedição;

o Fotocópia da carteira de Reservista (candidatos do sexo rnasculino);

o Fotocópia do título de eleitor e comprovante de regularidade cadastral; e

o comprouuï" 

i;i"ïÏidatos que declararaÍì no Fon'ulário de rnscrição ter algurn tipo

de "necessidade educacional especial", deverão tarnbém entregar Laudo

Médico de Especialista que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência,

coln expressa refer'ência ao código con'espondente da Classificação

Intemacional de Doença - CID.
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6.2 Todas as fotocópias dos documentos solicitados no itern 6,1 devern ser autenticadas ou

apresentadas coln os documentos originais.

6.3 A ausência de urn dos documentos exigidos irnpossibilitar'á a efetivação da rnatrícula.

6.4 Será considerado desistente o candidato que não efetual a matrícula no período e horário

estabelecidos.

6.5 Havendo desistências da rnatrícula serão convocados os candidatos habilitados, obedecendo a

ordem geral de classificação, durante o período rnáximo de i 5 dias corridos, após o início das

aulas.

7. DAS TNFORMAÇOES GERATS SOBRE O CURSO

7.1 O Curso terá cargahorária total de 360 horas.

7.2O Curso será ofertado com aulas concentradas às sextas-feiras (tumo notumo) e sábado (turnos

matutino e vesperlino).

7.3 O primeiro rnomento do curso, não compatibilizado na catga horária total, será o Serninário de

Integração e Planejarnento entre professores e estudantes, ern que será apresentada a Proposta

Pedagógica do Curso e o Regirnento do Curso.

7.4 O Curso será constituído de 1 I cornponentes curriculares, distribuídos em 3 semestres letivos.

7.5 O estudante deverá elaborar urn Trabalho de Conclusão do Curso, colno resultado de seu Projeto

de Intervenção ou Pesquisa Aplicada, confonne Regularnento do Curso.

7.6 O Curso terá coÍìo fenamenta de suporte pedagógico, o Ambiente Virtual de Aprendizagern -
MOODLE.

7.7 As aulas serão realizadas no IF Baiano - Cantpus Bom Jesus daLapa, rnas poderão ocoffer ert

outros espaços previamente planejados na fonna de visitas técnicas ou atividades similares.

7.8 O Cronograrna das Aulas será apresentado no Seminário de Integração.

8. DAS CERTIFICAÇOES

8.1O cerlificado e o Histórico Escolar serão emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia Baiano, desde que curnpridas/atendidas às condições definidas no Projeto

Pedagógico do Culso, a saber:
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Aprovação em todas as disciplinas do Curso;

Flequência rnínima de 75Yo da carga horár'ia do Curso, de acordo coût a Resolução do

CNE/CES no 01, de 03 de abril de 2001; e

Apresentação e aprovação do Trabalho de Conclusão de CuLso, que deverá obedecer às

norrnas e orientações dispostas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e na regulamentação

específica para o TCC.

8.1 .3

9. DAS DTSPOSIÇOES GERAIS

9.7Para o cumprimento dos liorários previstos neste Edital levar-se-á em consideração o horário

local.

9.2A Comissão de Avaliação será composta por, no tnínilno, três professores vinculados ao

Programa de Pós-Graduação lqto sensu ern Educação Matemática.

9.3 A inscrição do candidato irnplicará no conhecimento e na tácita aceitação das nonnas e

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

9.4 O resultado final do presente processo seletivo será homologado pelo Reitor do Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano.

9.5 O presente Edital poderá ser cancelado ou alterado, em parte ou no todo, a qualquer tetnpo,

desde que por motivos supelvenientes, legais ou relevantes assitn o detennineln, sem que isso

venha a gerar direitos ou obrigações ern relação aos interessados.

9.6 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados pelo Colegiado do

Curso de Pós-Graduação ern Educação Matemática.

Salvador, 10 de outubro de 2016
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ANEXO I

ESTRUTURA DO ANTEPROJETO DE PES ISA

O anteprojeto de pesquisa deve ser orientado para um projeto de intervenção (proposta relacionada

a uma açâo ou resolução de problema) ou para uma pesquisa aplicada þr'ojeto ligado à construção do

conhecimento que poderá ser aplicado no ambierfe escolar ou outro espaço de fonnação).

Ern sua estrutura, deverão ser contemplados os seguintes elementos:

1. Capa (Nome da Instituição, Título do Projeto, Nome do Candidato, Mês e Ano);

2. Resumo;

3. Introdução fiustificativa, rnotivações, objetivo geral/específicos e problernática);

4. Referencial Teórico;

5. Aspectos rnetodológicos (orìentação da proposta - projeto de intervenção ou pesquisa

aplicada - com delirnitação da estratégia de investigaçãoltécnicas de coleta e análise de

dados, descrição do campo e sujeitos da pesquisa);

6. Resultados esperados;

7. Referências.

Observação: O Anteprojeto deverá ter no mínirno 7 e no máxirno 12 páginas

Formato: Fonte Tirnes New Roman, Tarnanho 12, alinhamento justificado, espaçalnento entre
linhas - 1,5.
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ANEXO II

BAREMA eNÁlrsp Do ANTEIRoJETo DE eESeUISA

(1" ETAPA)

ANEXO III

Subtotal
Exequibilidade da Proposta para alcance dos resultados previstos.

Organizaçào do Projeto de Pesquisa, r1o que se refere à estrutura solicitada
neste Edital.

Proposta Metodológica orientada para projeto de interuenção ou pesquisa

aplicada.

Relevância do Trabalho uo que conceme a processos de Ensino e

Aprendiza gem ern Educacão Matemática.

CRITERIOS

40.00
10.00

10,00

10,00

10,00

PONTUAÇÃO

BAREMA ANALISE DO CURÄ ICULUM

(2" ETAPA)

J

2

1

ITEN{

J

2

1

ITEM

5

4

J

2

1

ITEM

Pafiicipação e11.ì cursos, congressos, senrinários, sirlpósios e encoutros, iucle-
Parlicipação erl1 cursos acima de 80 horas (por curso)

Pafiicipação eul culsos de 40 a80 horas (por curso)

Atividades de aperfeiçoamento e aprovações

SUBTOTAL
Ministrante/autor em palestras, minicursos ou similares (por atividade)

Atividades de gestão em órgãos públicos, privados, associações, cooperati-
vas. ONGs (por ano).

Telnpo de docência na educaÇão básica (por ano).

Atividades profissionais
SUBTOTAL
Capítulo de livro e/ou arligo publicado em livro na área

Livro publicado na ár'ea (autoria)

Resumo publicado em anais de eventos científicos

Ensaio. afligo ou resenha publicados.

Bolsa de iniciação científica (pesquisa ou extensão), inclusive voluntário
(por ano).

Atividades: produções técnicas e científicas
Avaliação do Currículo

0,5

1,0

05

0.5

1,0

1,0

1,0

2.0

0,5

1,0

1,0

Pontos

2,0

3,0

2.0

10,0

2.0

3,0

5,0

10.0

2,0

2,0

2.0

2,0

2,0

Máxima
Pontuação
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TOTAL

SUBTOTAL
AprovaÇão elll corlculso público

penclente cle Carga Horár'ia

1.0

30.00

10,0

1(l

ANEXO IV

BAREMA ENTREVISTA

(3" ETAPA)

ANEXO V

CRONOGRAN{A

Total
ArgumentaÇão sobre os impactos dos resultados da proposta e pesquisa.

Nível de conhecimento e domínio da metodologia apresentada na proposta

de pesquisa.

Argumentos sobre os objetivos e irnporlância da proposta de pesquisa.
Reler¡ância da temática da proposta de pesquisa em relação ao curso.

CRITERIOS

30,00
5,00

10,00

5,00

10.00

PONTUAÇÃO

Plevisão de lnício das Aulas

Matlículas (1" Chamada)

Divuleacão do Resultado Final

Recursos

Divulgação do Resultado Prelininar
Entlevistas

Resultado da l" e 2n fase

Holnologação das Inscrições

Período de Inscrições

Lançamento do Edital

DESCRICÃO

0511212016

30111 a 02112

291111201(¡

2v1U2016
2411112016

21e 2211112016

11/1112016

0111112016

13 a 2811012016

13/1012016

DATA
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